
 

NLP  
PRACTITIONER

Et værktøj for livet - privat og professionelt



Respektfuld kommunikation 

Stresshåndtering

Præsentationer/salg/undervisning mv.

Konflikthåndtering

At finde, sætte og nå mål 

Relationer

Fobier

Præstationsangst

Beslutninger

Coaching af andre

Implementering på arbejdspladsen mv.

På første del af uddannelsen lærer du unikke teknikker og modeller, som kan ændre  
kommunikationen med andre, både privat og erhvervsmæssigt. 
Du får forståelsen af den måde du og andre agerer på, og du lærer hvordan vi alle har vores egen 
"model af verden".

Uddannelsen gør dig i stand til at hjælpe dig selv og andre med f.eks:

Efter bestået certificering kan du vælge at gå videre til 

anden del af uddannelsen - NLP Master Practitioner

Du certificeres som 
NLP Practitioner og Coach 

og kan bruge din uddannelse 
i hele verden.

 

NLP Practitioner

Uddannelsen inkluderer både en 
skriftlig og praktisk certificering.

Alle studerende tilbydes mulighed for 
at deltage i NLP-træning en gang om 
ugen i klinikken. 

Her mødes man med andre 
studerende, og kan træne de lærte 
modeller og teknikker.



NLP Practitioner uddannelsens indhold

Modul 1 
Bevidst og ubevidst kommunikation

- Kropssprog
- At skabe rapport - den gode kontakt

-Sprogets usynlige facetter
- Det vi siger - når vi ikke siger noget
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Modul 2 

Coachingmodeller og værktøjer
- Om at finde sine mål

- Definering og fremhævelse af det, der betyder noget
- Hvordan man hjælper andre

- Udvidelse af "model af verden"
- De fem lytteniveauer

Modul 5 
Skriftlig certificering

-Metaforer og storytelling
-Meta-programmer

-Praktisk certificering og diplom

Modul 4 
Forandring, forståelse og trancer

- Læring om kernetilstande
- Trance og tranceterapi

- Udvidelse af den respektfulde kommunikation
- Fobier

- Afhængighed
 

Modul 3 
Strategier, udvikling og tilstande

- Adfærdsstrategier
- Begrænsende overbevisninger

- Livsværdier
- Livstilstande (angst, stress....)



Philip Jones er indehaver af NLP & Coaching Kompagniet, 
og uddanner i NLP, Coaching og Hypnose. Philip har 

mere end 25 års erfaring med at arbejde med mennesker, 
og brænder for at give sin viden og læring videre til andre. 

 
Herudover har Philip egen privatklinik og arbejder med 
individuelle sessions om emner som stress, angst, mål, 

udvikling, rygestop, fobier m.m.

Uddannelsens opbygning:
 

 5 moduler á 3 dage
kl. 9.00 - 16.00

 

Praktisk

Uddannelsessted:
C4 videncenter
Krakasvej 17
3400 Hillerød

 

Tlf.: 5370 3787 - info@philipjones.dk - philipjones.dk
#nlpnordsjælland #nlphillerød #philipjonescounselling


